
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UCFC TIMKENیاتاقان  

www.chaco.company 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UCFC TIMKEN  اتاقان ی

ها  آن  می توان  همچنین  و   را دارنداجسام مختلف در صنعت    یبر روگیری    توانایی قرارکه    است  صورتیشکل ظاهری یاتاقان ها به  

،  ها وجود دارد  در اطراف آن  که  ییها   و با داشتن سوراخ   شده اند تولید  به شکل مربع    UCFC  اتاقانیاجسام متصل کرد.    هیرا به بق

  اتاقان ی  نیجزو برتر TIMKENبرند  ی دیتول یهااتاقانی . شوند یو قطعات مختلف وصل م   هانگیبلبر لندرها، یس یبر رو احتیبه ر

ا  یها ابتدا  نیموجود در بازار هستند.  از  ارابه به حرکت در آوردن    یبرا  یمخروط  یهااتاقانیانواع    دیتول  یکار خود بر رو  یبرند 

سرما  های جهان  نیا  نیهمچناست.  ده  کر  یگذار  هیبزرگ  جنگ  زمان  از  اقدام  یشرکت  تول  اول  برا  دیبه  و    هانگ یبلبر  یفوالد 

آن    یها  قطعه  ی متصور بود چراکه تمام  توان  ی آن م   یدیتول  ی هاقطعه  یبرا  ییباال  تیفیک  نیخود کرده است. بنابرا  یهااتاقانی

در  ا دارید  ر  UCFC TIMKEN  اتاقانیخرید  د تهیه و  از این رو اگر قص است.  TIMKENخود شرکت    دیتول  100صفر تا  

ا  تا  باشید  با ما همراه  را  طالعات کامل تری در  این بخش  بتوانید خرید خوب و مناسبی  تا  آورید  این محصول به دست  خصوص 

 تجربه کنید.

 

 

 

 

  UCFC TIMKEN  اتاقانی  مشخصات

حرکت همزمان چند  می شود. یاتاقان صنعتی جهت  چند قطعه    ایدو  خطی یا چرخشی    منجر به حرکتاست که  ای  قطعه    اتاقانی

بر    انواع یاتاقان  به کار برده می شود و از جمله اجزای اصلی مورد استفاده در انواع ماشین آالت و تجهیزات صنعتی است.قطعه  

ویژگی  اساس دارنهاکاربردهایشان  را  خود  به  منحصر  یاتاقان   .دی  مشخصات  بررسی  به  خواهیم    UCFC TIMKENدرادامه 

 پرداخت:

 

 روی هم   ای برای قرارگیری قطعات مختلف بروسیله  •

 ات مختلف و افزایش بازدهی دستگاه ها  ایش قطعری از سیجلوگ •



 هایی در اطراف آن و مربعی به همراه وجود سوراخ  شچهارگوساخته شده به شکل  •

 ساخته شده از جنس مواد سختی نظیر چدن و فوالد   •

 

 چیست؟  UCFC TIMKEN  کاربرد یاتاقان

زیرا با کاهش    ، د شدخواهطول عمر قطعات  یش  منجر به افزا  ،موضوعکه این    ات را کاهش می دهند قطع  انیاصطکاک م  هااتاقانی

صنعتی  ان های  . این نوع یاتاق لغزند یهم م   یرو  طفقو    دچار سایش نمی شوند  یصنعت  آالت  نیماش  قطعات موجود در،  اصطکاک

 به آن ها خواهیم پرداخت: کاربردهای زیادی دارند که در ادامه 

 

 رول کردن قطعات مختلف بر روی یکدیگر   •

 پایه نگهدارنده برای شفت های در حال حرکت   •

 تکیه گاه برای اعضاء چرخنده دستگاه   •

 افزایش راندمان کاری   •

 

 

 وبسایت بازرگانی چاکواز    UCFC TIMKEN  اتاقانی  دیخر

در تماس    تیسا  یبانیبا پشت  دی توانیمUCFC TIMKEN  (UCFC TIMKEN bearings  )  اتاقان یانواع مختلف    دیخر  یبرا

اقدام به    ییهااز فروشگاه  دیبا  نی وجود دارد. بنابرا  فروش به وفورد در بازار  برن  نیاز ا  یتقلب  یکه جنس ها  دیقت داشته باش. د دیباش

این ضمانت را به شما می دهیم که تمامی محصوالت ما    چاکوشرکت  ما در   نباشید.  یتقلب  محصوالت  عرضهکه نگران    دیکن  دیخر

را از ما تهیه و    و ...  اتاقانی  نگ،یبلبرمی توانید با خیال راحت انواع محصوالت نظیر  ده است و  داتی بوارو وجینال  امال اوربه صورت ک

 خریداری کنید.



 چقدر است؟ مکنی ت  UCFC  اتاقانی  متیق

ق اندازه، شکل،  به قطر،  بنابرا  مکنیت  UCFC  اتاقانی  متی... قارز و    متیبا توجه  استعالم    نیمتفاوت است.  از  الزم است قبل 

انتخاب سخت  دیرا مشخص کن  دیخواه  یکه م  یابتدا نوع محصول  مت،یق به فروش   .  دیباشنداشته    یتا  اقدام    اتاقانیما در چاکو 

UCFC TIMKEN  اگر  به راحتی و فقط با یک تماس تهیه فرمایید.    با قیمتی بسیار مناسب می کنیم که شما می توانید آن را

  لفن های موجود در سایت بااز طریق شماره تاست    یکاف   د؛یمحصوالت داشت  متیو ق  د یانتخاب، خر  ند یدر فرآ  ی گونه مشکل  هر   م ه

   در تماس باشید.  ت یسا یبانیپشت


